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Riskanalys används inom många områden. 

Riskanalys

- man menar i praktiken olika saker

Arbetsmiljö

Järnväg

Kemiindustri

Tillförlitlighet
MiljöEkonomi

Medicin

Därför - behöver man vid varje tillfälle
ta reda på vad som menas! 

RISKANALYS är den systematiska användningen av tillgänglig 
information för att identifiera riskkällor och att uppskatta risker för 
människa, egendom eller miljö.

Exempel på definition

(Tillförlitlighet - Ordlista, SS 441 05 05)

Denna gäller ofta inom den tekniska traditionen. 
Men inte alltid, och inte heller alltid konsekvent.

Riskanalys innebär en systematisk identifiering av 
olycksrisker och bedömning av risknivåer. 

(Räddningsverket, 2002)

Riskbedömning är en övergripande process som 
omfattar riskanalys och riskvärdering.

Riskvärdering är en process då bedömningar görs om 
risker, som framkommit vid en riskanalys, kan tolereras 
med hänsyn till faktorer så som socioekonomiska 
aspekter och miljöaspekter.

Riskvärdering

Identifiera riskkällor

Riskuppskattning

Riskanalys
Riskbedömning

Enligt "Tillförlitlighet -
Ordlista": Riskbedömning

Även denna term kan ha olika betydelser, t.ex.

• en enklare variant av riskanalys

• en bedömning (värdering) av risker

• en övergripande process
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Mer definitioner

SÄKERHETSANALYS
Ett systematiskt tillvägagångssätt 
att analysera system för att identifiera och 
bedöma riskkällor och säkerhetsegenskaper. 

LHR 2001. SA ej definierad i  standarden

Riskanalys och säkerhetsanalys används på växlande 
sätt. Vanligen ses de som tämligen identiska.

Grundläggande är "systematisk" som vanligen betyder: 
• Att det finns en procedur (arbetsgång), och 
• Att det finns definierade steg, och
• Att risker identifieras och bedöms enligt en princip

Däremot är graden av systematik ytterst varierande. 
Systematiken blir ett viktigt kvalitetsmått.
Däremot är graden av systematik ytterst varierande. 
Systematiken blir ett viktigt kvalitetsmått.

Identifiera riskerIdentifiera risker

BedömBedöm

Föreslå åtgärderFöreslå åtgärder

SummeraSummera

PlaneraPlanera

Samla informationSamla information

BeslutaBesluta

GenomföraGenomföra

Arbetsgång i 
säkerhetsanalys

Detta är 
kärnan i 
riskanalysen

Behov och 
användnings-
områden

Identifiera riskerIdentifiera risker Styrs av metoden

Grovanalys Översiktlig, varierande resultat
Fri; otydlig metod

Arbetssäkerhets-
analys

Identifiera risker i persons arbetsuppgifter

Energianalys Identifiera farliga energier; teknisk metod 

Identifiera riskerIdentifiera risker 2

Avvikelseanalys Identifiera avvikelser, inriktad på 
systemets funktioner;  MTO

FMEA, 
Feleffektanalys

Identifiera fel i komponenter i ett tekniskt 
system (kan vidgas) 

HAZOP Identifiera avvikelser i kemisk process 

Utgå från funktionerna i systemet

Identifiera riskerIdentifiera risker 3

Fördjupad 
olycksutredning

Söker bakomliggande förklaringar till att 
en olycka har inträffat

Utgå från händelser - olyckor el tillbud

• Utgår från något som verkligen hänt
• Lättare diskutera
• Kan identifiera många problem och åtgärdsbehov 

som speglas i en enskild händelse

Fördelar:

• Blir inte hela systemet
• Kan bli inriktad på skuld

Nackdelar:

Finns många metoder
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Utgå från händelser - olyckor el tillbud
Fördelar +  Finns en kurs vid Karlstads universitet

Kvalificerad olycksutredningsmetodik

Uppdragsutbildning 7.5 hp, 

start 9 september 2008; 

Mer info via www.irisk.se (Utbildningar)

BedömBedöm

Utgångspunkt En lista med ett antal risker vid arbetsplatsen.

Bedöma om riskerna är acceptabla eller om 
arbetsplatsen behöver ändras. Syfte

Två 
huvudlinjer 2  Hopvägning av flera faktorer

1  Skatta sannolikhet och konsekvens

1  Skatta sannolikhet och konsekvens

Riskmatrisen från brittisk standard BS 8800

IntolerabelBetydandeMåttligSannolik

BetydandeMåttligTolerabelOsannolik

MåttligTolerabelObetydligMycket 
osannolik

3) Extremt 
skadlig

2) Skadlig1) Lätt skadlig

AllvarlighetsgradSannolikhet

1  Skatta sannolikhet och konsekvens

Riskmatrisen Finns många varianter 
• på skalor, och 
• på kriterier för att godkänna
• på logiken

OK

OK

Om du använder riskmatrisen: 
Det finns många fallgropar
Var varsam och tydlig

2  Hopvägning av flera faktorer

Direkt riskbedömning

Man väger in
Konsekvens och sannolikhet
Lagar och föreskrifter
Praxis
Kunskap om situationen

Analysgruppen ger en 
sammanvägd rekommendation 

2  Hopvägning av flera faktorer

Direkt riskbedömning

Kod Beskrivning
0
1
2
3

Obetydlig risk
Acceptabel, åtgärd behövs ej
Åtgärd bör vidtas
Åtgärd måste vidtas
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Integrerad bedömning

* Kopplad till olycksrisker för personal, kunder & allmänhet

Säkerhet*
Hälsa 
Miljö (yttre) 
Produktion & funktion

S
H
M
P

Risken gällerKod

Ta med flera olika slags konsekvenser samtidigt 
både vid identifiering och bedömning Föreslå åtgärderFöreslå åtgärder

Åtgärder ingår inte i den smala definitionen av riskanalys.

Det är praktiskt att ta åtgärder samtidigt med analysen, 
bl.a. för att man förstår problemen bäst då.

Metoder med åtgärdssystematik är:
• Arbetssäkerhetsanalys 
• Energianalys
• Avvikelseanalys

SummeraSummera

Kommunikation - att resultat kommer till nytta

Kan vara en rapport, men helst mer.
Deltagarna i arbetsgruppen blir viktiga.  

Detta bör ingå - men ses ofta som svårt 
Det räcker inte att säga att man hamnade 
i gröna området i riskmatrisen 

ingår inte i den smala definitionenSlutsatser 
Behov och 

användningsområden 

Lars Harms-Ringdahl
Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB

www.irisk.se

Riskanalys
Identifiera riskerIdentifiera risker

BedömBedöm

Föreslå åtgärderFöreslå åtgärder

SummeraSummera

PlaneraPlanera

Samla informationSamla information

BeslutaBesluta

GenomföraGenomföra

Arbetsgång i 
säkerhetsanalys

Behov och 
användnings
-områden
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• Principbeslut att göra RA
• Specifikation

- Ramar och avgränsningar
- Syfte etc
- Jämföra med krav

• Detaljplanering
- Metodval 
- etc

• Genomförande

Viktiga delar i en planering.

• Slutsatser och förslag
• Rapportering

- Rapporten
- Annan spridning
- Annan påverkan

• Användning
• Uppföljning 
• Feedback om RA

Principbeslutet handlar om 

behovet (hos den som äger systemet eller problemet) och  

kraven

ska matchas gentemot

möjligheterna och tänkbara lösningar 

Valen står mellan:

Ingen riskanalys alls

Enkel riskinventering

Minimal riskanalys 
Enkel

Avancerad

Metoder för
• riskanalys (ev. 

olycksutredning)
• riskvärdering
• åtgärder 

Grundlig

Integrerad? H S M 
Produktion

Olika situationer - risk och organisation

ändringar är vanligaoföränderligStabilitet
olika rationaliteterrationellaBeslut
konflikter, förhandlingharmoniSituation

dåliga godaEkonomi & resurser

informell hierarkisk, formellLedning (& riskhantering)

liten, enkelstor, komplexOrganisation

små konsekvenser, 
vanliga

stora konsekvenser, 
sällsynta

Olyckor
Grupp BGrupp AParametrar

Vanliga antaganden

Parametrar 2

Grupp B situationer dominerar i: 
antal olyckor
antal organisationer
antal berörda människor

Grupp A situationer dominerar i standarder och definitioner

Renodlade Grupp A situationer är sällsynta 
- snarast obefintliga

Situationer och syften

• System i drift, säkerheten behöver granskas eller höjas
• Planerad ändring (mer eller mindre stor) 
• Omorganisation (men ungefär samma verksamhet)
• Projektering av ny utrustning, lokaler eller dylikt 

Exempel på situationer 
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Principbeslut att göra RA
Avgörs av flera faktorer:
1) Formella krav (§, föreskrifter, förelägganden)
2) Risknivån, upplevda problem
3) Inträffade olyckor
4) Företagens egna krav, behov och praxis
5) Förhandlingar
6) Entusiasm, eldsjälar, förväntade positiva resultat

En del av behovsbilden

Syften och användning av säkerhetsanalyser

2  Generell bedömning - Bedöma om systemet är tillräckligt säkert.  
Behövs kriterium för tillräckligt bra

3  Förbättra  Hitta problem & korrigera för ökad säkerhet 
Kan gälla befintliga system, före ändring och projektering

4  Styra mot bättre säkerhet
Analysera ”säkerheten” och hur den ska styras
Öka medvetenheten om säkerhetsfrågor och riskhantering

1  Uppfylla formella krav - Enl. föreskrifter, CE-märkning etc.
Ibland visa att systemet är tillräckligt säkert. 

Dessa kan (bör) kombineras

Var noggrann med att formulera syftet för riskanalysen -
erfarenheten visar att detta lätt blir fel! 

Formulera syftet väl!

Den som beställer kanske inte vet mycket om RA.
Dialog mellan beställare och utförare behövs.

Titta på övergripande behov och specifika krav.
Bred eller smal analys?

a) Att kunna beställa, och att identifiera rätt situation
b) Att kunna klarlägga omfattning, ambitionsnivå och metodik
c) Att ha tillgång till personal (eller extern resurs) som kan RA
d) Att kunna ta emot och utnyttja resultat

Behov av kompetens och resurser

Beställa Analysera Använda

Metodstöd

När passar riskanalyser ?

RA är inget enkelt universalverktyg. - Det räcker inte att 
introducera en metod och tro att man löst problemet.

Inget självklart svar - beror på flera faktorer. Särskilt 
samspelet med den egna organisationen är viktigt.

Att analysera är svårt eller lätt beroende på försättningarna.

Att genomföra en analys kan ta någon dag, eller flera veckor.

Det uppkommer ofta misstag och förbiseenden vid 
projekteringar. Det räcker att hitta ett viktigt problem, så 
kan man spara stora kostnader och fördröjningar.

1
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SummeraSummera

Kommunikation - att resultat kommer till nytta

Kan vara en rapport, men helst mer.
Deltagarna i arbetsgruppen blir viktiga.  

Detta bör ingå - men ses ofta som svårt 
Det räcker inte att säga att man hamnade 
i gröna området i riskmatrisen 

ingår inte i den smala definitionenSlutsatser 
Detta bör helst göras lika systematiskt som 
analysen, men hur man gör är inte självklart.

Åtgärder och slutsatser är en viktig del av 
riskanalysen, om syftet är att föreslå förbättringar.

Det är lätt att alltför snabbt föreslå 
åtgärder och dra förhastade slutsatser

Ofta vet man inte innan vad resultatet blir.

Vad är en bra riskanalys?

Är det bra att hitta många förbättringsförslag? 

Är det bra att lära något nytt eller att upptäcka något 
oväntat? 

”Bra” - betyder olika saker för olika personer

Många förslag betyder besvär för en del (ibland prestigeförlust)

Ökad säkerhet genom att många risker upptäcks och kan åtgärdas 

Tilltro att systemet är säkert genom en objektiv & grundlig analys

Ökat intresse för säkerhet (för personer och för produktion) 

Trots att riskanalys funnits länge 
finns det många utmaningar kvar!

www.irisk.se


